
SYKKELSTIER
Flotte sykkelstier i skogsområdet  
mellom Ragnhildtunet, Bjønn- 
myra / Stømnerhøiden. Egner 
seg godt for turgåing og sykling 
og er et helårstilbud. «Snow-
dog» lager stier hvis det er 
snø.  Grenser til turområdet i  
Holtberget / Bæreia som Lions 
allerede vedlikeholder, samt en 
fin sti i mellom Stømnerhøiden 
og Bæreia. Man kan derfor legge 
ut på både kortere og lengre 
turer på opptil flere timer.

OM AKTIVITETSBYEN 
KONGSVINGER 
Kongsvinger er kjent for et bredt spekter innen aktivitets- 
og fritidstilbud for alle aldre - fra babysvømming i Kongs-
badet til Livsglede For Eldre. Det er viktig at barn tar del i 
sunne interesser. Kulturtilbudene er også mange.  

Kultur er også en del av 
folkehelsa. Barnehagene 
er flinke til å aktivisere 
barna. Kongsvinger 
Idrettslag, KIL, har 
mange tilbud innen  
ulike idrettsgrener. Ved 
å se nøye på kartet og 
lese på baksiden, vil 
du finne i grove trekk 
mange gode aktivitets- 
tilbud. Valget er ditt!

VELKOMMEN TIL  
AKTIVITETSBYEN 
KONGSVINGER 
OG KONGSVINGERS GRØNNE LUNGER

DIVERSE
• Lierrasta/Gamle Kongeveg – flott turområde mellom  
 enden av Lerkevegen på Rasta og Liermoen
• Vanntårnet/Rastaberget – flott turområde bak blokkene  
 opp mot skogsområdet
• Kulturstien rundt Festningen – opparbeidet av  
 Festningens Venner
• Finnskogleden – 100 år i 2020 
 www.visitnorway.no/listings/finnskogleden/15142/
• Kolomoen – fint turområde ved Roverud
• Skytterbanen (KOS) - mellom Festningen og Vardåsen. 
• Puttara – flott område fra Digerudlia til Holt med  
 infoplakater om fuglelivet i skogen på tilstøtende turstier
• BUA – her kan alle låne utstyr – info på
 www.bua.io/bua-kongsvinger/utstyr
• Frivilligsentralen – Rådhuset. Les mer på
 www.kongsvinger.frivilligsentral.no/
• Turløypene/skiløypene på Sæter – preparerte skiløyper  
 om vinteren (væravhengig)
• Liermoen skiløyper – Preparerte skiløyper om vinteren
• Bowling 1 – ligger i EPA senteret
• Kongsvinger Bowlingsenter – på Rasta
• Vinger Ungdomsklubb – i Rådhuset
• Ungdomsklubben Vinger Mek. og Moro holder til  
 på Rasta
• Bæreia badeplass – flott sandstrand. Garderober.  
 Flotte turområder
• Sigernessjøen Camping og badeplass – langs Rv2  
 mot Sverige. Like ved flerbrukshuset ved Kongsvingers  
 Golfklubb. Flotte turområder.
• Forsvarets Veteransenter på Bæreia. Veteraner og  
 pårørende velkommen. Flotte turområder.
• Huset – et samlingssted for musikk
• Flyktningeruta Fra Norsenga på Kongsvinger til Møkeren -  
 fra Trosholmen til Kissalamp i Sverige. Start Norsenga. Rute  
 merket blått. Første del av ruta via Nøsteby gjennom skogen  
 til Geitdansen. Sti oppover Frantzbråtaberget, Lyshøgda,  
 Langtjernet, Lysenvegen, Vasamyra. Skogsbilvei til Bendik- 
 storpet. Følg stien videre. Krysser E16 nord for Tussevangen.  
 Følg merking østover til Flyktningevika hvor flyktningene  
 ble rodd over til Trosholmen.  Anbefalt kart hos bok- 
 handelen: Finnskogen Sør hvor hele turen er godt skissert.

DNT er godt representert i distriktet, og Barnas Turlag 
har mange gode aktiviteter. Gå inn på hjemmesiden 
eller FB og les mer om aktivitetene.

Legevakt:  116117
Politi:  02800
Offentlige toaletter:  Rådhus-Teatret 
  Biblioteket i åpningstiden
Linker: www.ut.no
  www.kongsvinger.kommune.no
  www.lommekjent.no 
  www.dnt.no

VIL DU PRØVE TURSTIER  
I NABOKOMMUNENE? 
SE NOEN ALTERNATIVER HER 

EIDSKOG
 Pilgrimsleden
 Finnskogleden 
 Hornkjølen 
 Vekterveien 
 Sootkanalen 
 Flyktningeruta 
 Grensesømmen
 Sootkanalen

Info om turstiene finner man på  
www.eidskog.kommune.no,  www.ut.no 
eller www.kongsvingerogeidskog.dnt.no

ÅSNES
 Hallarberget
 Kjølaberget
 Haslås/Hollarberget 
 – 8-tallsrunden
 Skjeppåsen

Mer info på www.asnes.kommune.no, 
www.ut.no og www.lommekjent.no 

GRUE
 Gamlebyen – Dagsåsen
 Fjøråsen
 Gråhesten fra 
 Kirkenær eller Namnå
 Vardåsen fra 
 Kirkenær eller Namnå
 Vannverksrunden
 Finnevegen: 
 Skasenden – Svullrya
 Maliskjæra
 Refsethøgda
 Vogn- og rullestolløype 
 i sentrum
 Bygdevegen
 Tjurastien – tur 
 langs Tjuråa

Les mer på www.grue.kommune.no, 
www.ut.no, www.lommekjent.no 
eller www.finnskogen.dnt.no

SØR-OG NORD ODAL
 Kjentmannsmerket. 
 Anbefales!
 Brattåsen
 Skarnesberget
 Vardefjellet
 Garsjøberget
 Høgåsen
 Dampmaskinen
 «Den kløyvde steinen»
 Lønnåsen
 10er koia
 Bakkesætra

Les mer på www.odal.dnt.no
Mer info om turstier på www.ut.no 
og www.lommekjent.no

VI STØTTER OPPTUR OG FOLKEHELSA!
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DekkTeam

AVD. KONGSVINGER
Sidevegen 9C - 2211 Kongsvinger

Kontakt oss idag!

62 81 09 99
Vakttelefon: 

979 93 158 

VÅRE ÅPNINGSTIDER ER  
Mandag – Fredag 08:00 – 16:00 

fb.com/dekkteamkongsvingerwww.dekkteam.no

Din komplette dekk- og felgleverandør

Kim-Rune og hans medarbeidere tar imot i flotte lokaler på Rasta

KONGSVINGER

DekkTeam Norge styrker stadig sin posi-
sjon i markedet og har i dag 24 heleide 
forhandlere og over 60 DekkTeam Partnere 
som sørger for en enhetlig profil med 
faglig dyktige medarbeidere. Verdens 
viktigste oppfinnelse, hjulet, krever sitt, 
og med dagens fokus på sikkerhet langs 
veien og miljøvennlige alternativer, er 
det viktig at kundene får korrekt vei-
ledning ved valg av dekk og felger til 
bilen. Derfor har DekkTeam fokus på 
den beste service innen dette markedet, 
og målet er alltid å ha fokus på

- kundetilfredshet
- omdømme
- lojalitet
- gjenkjøp

Kim-Rune Heiberg er ny avdelingsleder 
hos DekkTeam på Rasta. I innbydende 
lokaler kan kundene komme innom til en 
kopp kaffe, få en god prat og svar på det 
de lurer på. -Ja, vi får mange spørsmål når 
det gjelder dekk og felger, og vi har svar 
på det meste, vi, understreker Kim-Rune. 

Dekkhotell
Nye kunder får nå tilbud om et halvt år 
(en sesong) gratis dekkhotell. Det vil si; 
når du skal legge om til vinterhjul nå i 
høst, vil DekkTeam lagre dekkene/hju-
lene dine gratis i et halvt år. Dekkhotell 
er viktig å tenke på når man skal oppbe-
vare dekk. De har en stabil temperatur 
og blir rengjort og lagret riktig. 

Flere tilbud
-Vi har startbatterier fra Sønnak, fortset-
ter Kim-Rune. Smøremidler fra Gulf går 
det mye av også. Dessuten tilbyr vi pro-
grammering av styre-enheter og chip-
tuning. Det sistnevnte bør forklares litt 
nærmere, kanskje? Før i tiden, når det 
ikke var vanlig med turbo på en standard 
bil, da ble bilen trimmet. Det vil si at 
enten måtte man bytte deler i motoren 
eller modifisere deler av motoren. For å 
snakke PC-språk, man måtte gjøre noe 
med «hardwaren» av motoren. I dag er 
det chiptuning som gjelder. Softwaren i 
bilen endres. Det er to hovedårsaker til 
at dette fungerer så godt som det gjør 
- turbo og data. Har man en bil med 
turbo, så har man en bil som egner seg

godt for chiptuning. -Vi endrer i dag para- 
metere som styrer for eksempel turbo og 
innsprøytnings-tidspunkter individuelt 
på alle biler som er innom oss, presiserer 
Kim-Rune. Vi tuner alt fra biler til båter, 
lastebiler, traktorer og ATV. 

Kim-Rune avslutter med å ønske alle 
velkommen til en prat og legger til at 
hengerne fra BK ikke må glemmes. 
-Disse er veldig populære. Og service 
er noe man må gi i alle ledd, smiler 
han til slutt.

Ingen kan vel unngå å se beliggenheten til DekkTeam i Sidevegen på Rasta når man 

kjører Rv 2. Men kanskje noen lurer litt på hvor man svinger av? Finner du rundkjøringa 

ved Bunnpris på Rasta, har du kommet langt. 

Man ser godt DekkTeam fra Rv2. BK hengerne er populære

OG VINTEREN

Nye kunder får gratis dekkhotell 
i en sesong (halvt år)

STOLPEJAKT OG GEOCACHER
Stolpejakt arrangeres om sommeren, og rundt Kongsvinger blir 
det gjemt rødmalte stolper. Det er ingen startnummer, ingen  
som tar tiden. Let etter postene når det passer deg. For mer  
informasjon om stolpene i Kongsvinger: fb.com/freskevinger
Kongsvinger har også mange cacher lagt ut for geocachere

MANGE  
“GRØNNE LUNGER”

I Kongsvinger og omegn finner man finner man 
utrolig mange tur-områder. Det er så mange at ikke  
alle har fått plass på dette kartet. Derfor er det lurt 

å gå inn på linker som du finner i rubrikkene. 

Vi i OppTur Kongsvinger og Byen Vår er 
opptatt av at flest mulig skal komme seg 

Opp av sofaen og ut på Tur. Derfor lanserte 
vi begrepet OppTur i 2017. Målet har vært 

(og er) å markedsføre flest mulig aktivitets- 
og fritidstilbud i kommunen slik at 
innbyggerne kan gjøre sine valg. 

Vi forsøker med OppTur å påvirke 
innbyggerne til å tenke selv. Å  velge 

en tursti er et godt utgangspunkt. 

God tur og god opplevelse

Se flere aktiviteter på  

www.fritidstilbud.no

Restaurant, konferanse,  
bar, svømmehall
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FK Butikken Norsenteret
ALLE VEIER FØRER TIL FK BUTIKKEN PÅ NORSENTERET
Det er julemarkeder og juleutstillinger over alt nå i 

adventstiden og fram mot jul. Hos FK Butikken kan man 
nesten si at der har de julemarked hver dag i desember. 
Det er reol på reol med julegavetips - og også pynt som 

viser at høytiden nærmer seg. 

KONGSVINGER

Karoline Skaare har vært med på å sette 
opp varene som relateres til jul, og her er 
det mange flotte julegavetips. -Ja, her har 
vi et stort utvalg og mange idéer som 
kan pakkes inn og legges under jule-
treet, understreker Karoline. Vi venter 
storinnrykk nå i desember. -Og alle vi 
her er såpass serviceinnstilte at vi hjelper 
kundene til et fornøyd valg, smiler 
Karoline og legger til at de også har mye 
flott julepynt – sånt som nisser, reinsdyr 
og annet som kan gjøre hjemmet til et 
julehus. 

Karoline Skaare har mange julegavetips

KONGSVINGER SA

Julestemning
•  Gaver for ham og henne

•  Gaver for barn

• Gaver til kjæledyret

•  Flotte kranser

•  Vi har alt yil julesteminingen

EN AV BYENS STØRSTE JULEBUTIKKER FINNER 
DU HOS OSS! STORT UTVALG I JULEGAVER.

Julegaven 
til kjæledyret 

Kom 
innom oss.

Vi har priser  som passer din lommebok.

Man. - fre.  08.00 - 17.00  Tlf.: 62 88 84 40
Lørdag  09.00 - 14.00 www.felleskjopet.no

Espegard bålpanne, 60 cm
• Bålpanne i emaljert stål
• Oppheng for kaffekjele
• Oppsamlingskar for aske
• Grillrist i rustfritt stål

Stihl motorsag MS 180
• Effekt 1,4 kW
• Bensindrevet
• Skjærelengde 35 cm
• Vekt 4,1 kg
• En kraftig fritidsmodell
• Stihl 2-Mix motor

Felleskjøpet 
solsikkefrø 25 kg

379,-
Brecom vakuumpakker VR100
• Bevar maten med vakuumpakking
• Sveisebredde: 28 cm
• Flere funksjoner og enkel i bruk

6595,-

Gaupen tilhenger F0620
• Solid henger uten brems
• Totalvekt 750 kg/nyttelast 625 kg

Muckboot Arctic Grip støvel 
herre/dame modell
• 100% vanntett vinterstøvel
• Neopren med fleecefôr på innsiden
• Temp område +4° til –40° C

1899,-

Klar - ferdig

høst

1290,-
SPAR 400,-

1690,-

KONGSVINGER SA

1990,-
SPAR 1300,-

3290,-

690,-
SPAR 408,-

1098,-

Green Viking
jordnøtter renset 4,8 kg

325,-

Man - fre 08.00 - 17.00 Tlf.: 62 88 84 40
Lørdag 09.00 - 14.00 www.felleskjopet.no
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RAFJELLET
Rafjellet er den høyeste toppen 
i Kongsvinger kommune, 576 
meter over havet. På toppen 
står det et tårn med radiolink-
stasjon. Tårnet ble bygget i 
1934/35, og var opprinnelig i 
bruk som brannvakttårn. Det 
var siste gang bemannet  
sommeren 1976. (wikipedia). 

Adkomst: Kjør RV. 2. Ta av mot 
Hokåsen og ta av mot Nor. 
Etter ca. 1-2 km er det et skilt, 
Rafjellvegen. 

HOLTBERGET
Hva med en liten OppTur? 

Adkomst: Kjør til parkeringa 
ved FUS Barnehage. På toppen 
kan man fortsette på stier mot 
Bæreia. Godt merket. 

BJØNNMYRA
Bjønnmyra er et lite, men flott 
turområde i nærheten av Lia 
Borettslag, Hyttebakken og Lia 
Barnehage. Flere av stiene har  
forbindelse med stier mot 
Bæreia-området.

BÆREIA
Godt tilrettelagte turstier i hele 
området ved og rundt sjøen. 
Unik badeplass om sommeren. 

Adkomst: Følg skiltet til Bæreia 
ved UNO-X ved rundkjøringa 
på E16.

BOGERFLØYTA
Her er skogsbilveier og stier 
videre innover til Tjernsli- 
hytta (skihytta) og over til Rings- 
hella (Brandval) og Trondsbu 
(Odalen). Fint både for sykling, 
gå-og skiturer.

Forslag 1: Kjør Oslovegen mot 
Langeland vestover ut av byen. 
Følg skiltet Vangen til høyre, ta 
første til venstre oppi bakken 
og parker på plassen ved gang-
brua. Start på gangbrua og gå 
turstien oppover i skogen. Ved 
Bogerfløyta er det kart med 
forslag på turområder/stier.

Forslag 2: Kjør til Vardåsen og 
Vardefortet der veien stopper.  
Her er stor parkeringsplass og 
flott turkart/skilt.

H

D

LIERMOEN
Dette er nok det mest besøkte 
turområdet i Kongsvinger. Godt 
merkede turstier – rød løype litt 
lenger enn merket grønn løype. 
Her er også Norges fineste 
golfbane.

Adkomst 1: Kjør Rv2 mot Magnor 
ca. 4 km. Ta til venstre mot 
Austmarka. Etter ca. 300 meter, 
sving av mot høyre - Liermoen.  
Her er stor parkeringsplass.

Adkomst 2: Kjør mot Magnor 
ca. 6 km. Sving av til venstre 
mot Kongsvingers Golfklubb. 
Kjør cirka 1 km. Stor parkerings- 
plass ved klubbhuset. Åpen 
kafè det meste av golfsesongen. 

DRONNINGENS UTSIKT
Dette er en av de mest populære 
utfluktene i Kongsvinger. Du 
går i variert skogsterreng, med 
mulighet for å klatre i tau hvis 
du velger den bratte løypa opp. 
Det er godt skiltet flere varierte 
stier, så du kan til en viss grad 
velge hvor bratt du vil gå. Målet 
er Sæterberget, som ligger 412 
moh. Hit kom Dronning Sofie 
for å se på hjemlandet Sverige 
når hun og ektefellen Oscar II 
var på tur til Kongsvinger.

Adkomst: Følg E16 mot  
Austmarka ca. 18 km. Følg skilt 
og parkering på venstre side. En stor takk til Kurer Grafisk for en utmerket jobb med aktivitetskartet/lomme- 

guiden. Med den kompetansen de besitter, ble resultatet slik vi ønsket. 

Kafé Bohem



KONGSVINGER
Kongsvinger kommune er Norges største 
skogkommune. Norges lengste elv, Glomma, 
renner gjennom Kongsvinger og deler byen 
i to. Kongsvinger festning er byens lande-
merke og ligger over gamlebyen, Øvrebyen. 
I Kongsvinger kan man besøke Norges beste 
Golfbane og prisvinnende festningshotell. I 
Kongsvinger ligger Finnskogen som i tillegg 
til sine spennende historier, er et senter for 
friluftslivsopplevelser innen tur, sykkel, jakt 
og fiske. Kongsvinger-regionen er en del 
av Osloregionen, og byen ligger litt over 
en times togtur unna Oslo. Det er ikke uten 
grunn Kongvingerregionen kalles Norges 
grønne hjerte.

1. KONGSSENTERET
Byens kjøpesenter. Gode parkeringsmuligheter.  
Ca. 40 butikker.

2. STRANDPROMENADEN
Strekker seg fra Kongsvinger Budget Hotel i sør og nesten 
til Sæter i nord. Flott utsikt mot Glomma. Når man går langs 
elva, passerer man byens flotteste aktivitetspark, ungdoms-
skolen (KUSK), Skansesletta, Tråstad Skanse og tennis- 
området på Nord-Tråstad. Ved enden kan man velge å gå på 
fortauet langs Rv 210 mot byen eller krysse veien og følge 
gatene gjennom Glåmlia til Vollgata nord for festningen  
og ned mot byen igjen gjennom vakre Øvrebyen.

3. KONGSHALLEN
Ishockey og kunstløp er to populære idrettsgrener 
som bruker ishallen flittig i tillegg til skøytegruppa.

4. GJEMSELUND
Arena for KIL Toppfotball og KIL fotball. 
To kunstgressbaner, gressbane og treningsfelt. 

5. KONGSVINGER FESTNING
Kongsvinger festning ble anlagt i årene fra 1673 til 1784. 
Verdt et besøk. Her er hotell og museum.

6. RÅDHUS-TEATRET
Alltid gode teater- og filmtilbud. Små og store 
kulturarrangementer. 485 sitteplasser.

7. SCENE U
Kulturskolens egen arena og scene, samt øvingslokaler.

8. STRANDPROMENADEN AKTIVITETSPARK
Åpnet i 2019. Byen og Sør-Innlandets flotteste aktivitets- 
park. Her er skatepark og apparater for aktiviteter tilpasset 
alle aldre. Her finnes også Tråstadhallen.

9. KVINNEMUSEET
Her ble Dagny Juel født. I dag er dette Norges eneste 
kvinnemuseum. Et mål i seg selv når man går tur.

10. KONGSVINGER MUSEUM
Flott turområde ved og rundt festningen. Kongsvinger 
museum har to anlegg i Øvrebyen: Gyldenborg og 
Aamodtgården. I tillegg har de ansvar for Skinnarbøl 
skolemuseum. 

11. BYPARKEN
Her er byens flotte lekepark for de minste. Her er stier 
som knytter Kongsbadet, Biblioteket og Mølleparken 
ved Glomma sammen.

12. KONGSVINGER STASJON 
Timesavganger med tog til og fra Oslo, samt daglige av-
ganger til Stockholm. Buss og taxi finner du også på dette 
knutepunktet.

13. SKANSESLETTA
Komplett friidrettsarena, med løpebane. 
Stort gressområde med flere treningsfelt.

14. HOLTBANEN
Holtbanen er en fullverdig skøytebane. Anlegget  
består også av en 200-meter rulleskøytebane med  
doserte svinger. Her er også basketballbane og sand- 
volleyballbane. Ypperlig for sparkesykkel, rulleskøyter,  
alle ballidretter eller sykle og gå på rulleski om 
sommeren. På området er også Holthallen og  
store gressområder.

15. ROKLUBBEN
Her kan du lære å ro. For nybegynnere anbefales  
simulator/romaskin inne i klubbhuset (før man ror  
på Vingersjøen). Kajakkpadlere er også hjertelig  
velkommen til klubben. I tillegg har roklubben  
også to båter som er tilpasset bevegelseshemmede. 

16. TVERRFAGLIG SENTER
NEMUS jobber med kvalitetssikring av behandling, 
forebygging, kommunikasjon og service. De foretar 
grundig undersøkelse og gir deg målrettet behandling 
og forebyggende råd. Nemus har et tett samarbeid 
med Avancia. Treningssenteret Avancia er bemannet 
under åpningstidene, har gode rådgivere og personlige 
trenere. Populære saltimer. Medlem av Rent Senter og  
Antidoping Norge.

KONGSVINGER
CA. ÉN TIME UNNA GARDERMOEN OG OSLO

www.kurergrafisk.no

Velkommen til
Mot Grue
og Åsnes

Mot Eidskog  
og Sverige

Mot Skarnes 
og Oslo

Mot Austmarka 
og Torsby

A Bæreia
B Holtberget
C Liermoen
D Vardeberget
E Rafjellet
F Dronningens Utsikt
G Bjønnmyra
H Bogerfløyta
I Rastaberget

UT PÅ TUR, 
ALDRI SUR!
Les mer om de forskjellige 
turområdene på baksiden. 
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< Til Sør- og Nord-Odal

< Til Vardåsen

Til Vardefortet

< Til Bæreia
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D
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E16

K

4

KONGSSENTERET

BADEPLASS
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6
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11

13

Til Holtberget >

Til Eidskog >

Til Liermoen >

Til Rastaberget >

Til Vingersjøen >

Til Dronningens Utsikt >

< Til Grue og Åsnes

Til Puttara >

Til Sæter 

14

B

C

E

F

L

M5

J STASJONSSIDA
1 Offline Trening
 Sky Fitness
 Vinger Polefitness
 Jump
 Sentrum Syd shopping

 Restauranter
2 Overnatting Vinger Hotell

K LANGELAND
 Puls Treningssenter
 Sportica Treningssenter
 Kongsvinger Budget Hotel

L RASTA
 Sportica Treningssenter
 Kobra Bordtennisklubb
 Vanntårnet
 Holthallen

M SENTRUM
1 Kongsbadet
 Tufteparken 
 Barnas Festning
 Victory Dance
 Biblioteket

2 Kongsvingerhallen
 Klatrevegg
3 Sandvolleyball
4 Mølleruinene
5 Tennisklubben

I
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Rv.2

Rv.2 E16

16
M2

10

M4
M3

KONGSSENTERET

BADEPLASS

KONGSSENTERET

BADEPLASS

M1
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J1

12

J2

HVOR ER HVA I 
KONGSVINGER?


